
Lista pytań zadanych przez przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ZM ROPCZYCE SA, zwołanym na dzień 
26.06.2009 r., na które Zarząd zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 
dwóch tygodni. 
 

1. Jaka była procedura zawierania pochodnych instrumentów walutowych w ZM 
ROPCZYCE SA? 

2. Kto w spółce był odpowiedzialny za zawieranie pochodnych instrumentów 
walutowych? 

3. JeŜeli bezpośrednio odpowiedzialnymi za zawierane umowy opcji był członek zarządu, 
to czy zastrzeŜenia do umów oraz związanym z nim ryzykiem zgłaszali pozostali 
członkowie zarządu lub główny księgowy? 

4. Czy osoba/osoby odpowiedzialne za zawieranie umów opcji miały doświadczenie ze 
strukturami opcyjnymi podobnymi do zawieranych przez Spółkę w roku 2008? 

5. Czy dokonywana była analiza wpływu zawieranych umów opcji na wynik finansowy 
(czy przed zawarcie kaŜdej z transakcji na instrumentach pochodnych Spółka 
dokonała własnej analizy wpływu niekorzystnej zmiany kursu walutowego? 

6. Czy otrzymywała takie analizy od podmiotów zewnętrznych (banki, niezaleŜni 
doradcy? 

7. Czy zdaniem Zarządu zawierane umowy opcji były w naleŜyty sposób dopasowane do 
pozycji walutowej netto Spółki? 

8. Jakie przesłanki przemawiały za zastosowaną przez Spółkę konstrukcją struktur 
opcyjnych, w których nominał wystawianych opcji call był dwukrotnie wyŜszy niŜ 
nominał opcji put? 

9. Czy przed ostatecznym zawarciem transakcji opcyjnych Spółka występowała o opinię 
zewnętrznego doradcy? 

10. Czy zawierając umowy opcji załoŜono próg ryzyka związany z gwałtownym (nawet 
teoretycznym) osłabieniem się PLN? 

11. W jakich odstępach czasu Spółka otrzymywała dokonywane przez banki wyceny 
instrumentów pochodnych? 

12. Czy i w jakich odstępach czasu spółka dokonywała samodzielnych wycen 
instrumentów pochodnych? 

13. Czy zdaniem Zarządu nie naruszono przepisów ustawy o ofercie w zakresie 
przekazywania informacji poufnych o zawieranych przez Spółkę instrumentach 
pochodnych?  

14. Czy w Spółce podejmowane są działania zmierzające do wprowadzenia 
proceduralnych lub organizacyjnych zmian dotyczących zarządzania ryzykiem 
walutowym? 

15. Czy Spółka zmierza do zawarcia porozumienia z bakiem/bankami w przedmiocie 
opcji walutowych? 

16. Jakie są cele takiego porozumienia? Umorzenie części zobowiązań, konwersja na 
dług? 

 
 
Pytania do Rady Nadzorczej 

a. Kiedy/w którym miesiącu Rada Nadzorcza dowiedziała się o istniejącym w Spółce 
problemie opcji? 

b. Czy Rada Nadzorcza, po powzięciu informacji o występującym w Spółce problemie 
opcji walutowych i ich moŜliwym negatywnym wpływie na wynik finansowy 2008 r., 
podejmowała jakieś działania? 



c. Jakiego typu to były działania? 
d. Czy Rada Nadzorcza zleciła audyt wewnętrzny i zewnętrzny, którego celem byłaby 

ocena zarządzania ryzykiem walutowym w Spółce? 
 


